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АНАЕРОБНО-АЕРОБНИЙ БІОРЕАКТОР – ПАРАМЕТРИ РОБОТИ 

ПРИ ОЧИЩЕННІ МІСЬКИХ СТІЧНИХ ВОД 
 

Наведені результати роботи анаеробно-аеробного біореактора для 

очищення міських стічних вод. Визначено конструктивно-

технологічні параметри його роботи. 

Ключові слова: біореактор, іммобілізована біомаса, біологічна очис-
тка, концентрація біомаси. 
 

Приведены результаты работы анаеробно-аеробного біореактора для 

очистки городских сточных вод. Определены конструктивно-

технологические параметры его работы. 

Ключевые слова: биореактор, иммобилизированая биомасса, биоло-

гическая очистка, концентрация биомассы. 
 

The results of investigation of anaerobic conditions on the biological 

treatment of domestic and industrial sewage in the first stage are 

present. The constructive and technological parameters of bioreactor. 

Key words: bioreactor, immobilized biomass, biological treatment, 

concentration of biomass. 
 

Проблема збереження водних ресурсів від впливу високо інтенсивних 

технологій та обмеження застосування стандартних систем очищення 
стічних вод внаслідок значних капітальних та експлуатаційних витрат, 
численних кліматичних обмежень використання, а також – технічної та 
технологічної складності – одні із важливих задач сучасного суспільст-
ва. Для запобігання загрози забруднення навколишнього середовища 
стічними водами необхідна заміна традиційних технологій на більш аль-

тернативні, дрібномасштабні, екологічно і економічно прийнятні та су-

ворий контроль інтенсивних технологій. Найбільш перспективними з 
них можна вважати ті, які засновані на використанні природних проце-
сів, що відбуваються в екосистемах. Найбільш успішно себе зарекомен-

дувала система біологічного очищення стічних вод, що ґрунтується на 
процесах життєдіяльності мікроорганізмів.  

Необхідність видалення азотних забруднюючих речовин із стічних 

вод визнається в усьому світі, а можливість одночасного видалення фо-

сфатів на ряду з органічними та азотними сполуками розглядається в чи-

слі перших. Багато країн прикладають значних зусиль для запобігання 

потрапляння азотно-фосфорних речовин в поверхневі та ґрунтові води, 
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щоб уникнути їхньої евтрофікації. Водоканали міст України ведуть по-

силену боротьбу з усунення потрапляння у водойми саме сполук азоту 

та фосфору, які потрапивши на очисні каналізаційні споруди міст в над-

мірних концентраціях гальмують роботу мікроорганізмів, що і призво-

дить до проходження у водойму біогенних речовин.  

Класичний процес комбінації нітрифікації та наступної денітрифіка-
ції до цих пір є найбільш поширеним для видалення азоту. Більшість іс-
нуючих каналізаційних очисних споруд, або з самого початку були за-
проектовані без денітрифікації, або вже зараз відчувають перевантажен-

ня, оскільки концентрація азоту амонійного в стічній воді, що надходить 
на очищення складає до 60 мг/дм3

.  

В результаті такої ситуації науковцями запропоновані нові процеси: 

часткова нітрифікація або нітритація, денітрифікація з допомогою ніт-
рифікуючих бактерій, анаеробне окиснення амонію, деамоніфікація, ніт-
рифікація-денітрифікація метанотрофними бактеріями та ін., що отри-

мали назви ANAMMOX, SHARON, CANON, OLAND та ін. [1]. 

В даній роботі наведено результати виробничих досліджень біореак-

тора, в якому створені умови для комплексного видалення органічних 

забруднень та сполук азоту та фосфору, а саме завдяки підтримуванню 

кисневих умов за проточною схемою: анаеробних, аноксидних, анаероб-

них та аеробних забезпечені процеси денітрифікації, нітрифікації, дефо-

сфорації та анамокс-процес. В результаті роботи визначено ефективності 
видалення забруднень, концентрації біомаси та кількості синтетичного 

носія ВІЯ (таблиця 1) для кожної з кисневих умов та встановлено раціо-

нальні параметри роботи споруди. Також запропоновано конструкції бі-
ореактора за схемами протікання рідини (рис. 1, 2, 3): з висхідним пото-

ком рідини, горизонтальними проходженням та для схеми реконструкції 
аеротенку. 

На каналізаційних очисних спорудах РОВКП ВКГ “Рівнеоблводока-
нал” було проведено виробничі дослідження анаеробно-аеробного біоре-
актора (ААБР) із синтетичними волокнами для іммобілізації мікроорга-
нізмів при очищенні міських стічних вод [2].  

ААБР працював за наступними параметрами: витрата стічної води, 

що надходила на біореактор, складала 2,0-5,5 м3
/добу, концентрації за-

бруднень у вхідній воді складали, мг/дм3
: органічних забруднень – за 

ХПК-250 - 900, за БПК5-150-300, завислих речовини 100-400, NH4
+
 - 20-

50, NO3
- 

- 0,5-1, PO4
-
 - 12-18. Ефективність видалення забруднень дося-

гала таких величин: азоту амонійного – 99%, фосфатів 95%, органічних 

забруднень за ХПК – 90%, за БПК5 – 99%, завислих речовини – 97%. 

Такі високі показники ефективності досягнуті завдяки комплексності 
поєднання процесів денітрифікації, нітрифікації, дефосфорації та ана-
мокс-процесу у відповідному співвідношенні та певній послідовності в 

біореакторі. 
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Таблиця 1  

Параметри ААБР 

Показники 

ААБР 

Р1-анаер. 

умови 

Р2-анокс. 
 умови 

Р3-анаер.  

умови 

Р4-аероб. 

умови 

Об’єм реактора, дм3
 178 178 178 178 

Маса носія, г 710 745 835 470 

Площа поверхні носія, м2
 6,8 7 7,7 4,2 

Площа поверхні біоплівки, на 
одиницю висоти, м2

 
42,2 42,8 30,8 26,1 

Концентрація біомаси, г/дм3
 4-18 6-9 8-18 3-10 

Час перебування в споруді, год. 3-5 

Витрата води, м3
/добу 2,5- 5,5 

Гідравлічне навантаження, 
м3

/(м34добу) 
4-6 

Навантаження за органічною 

речовиною, мг ХПК/(г4добу) 
350-650 

Окисна потужність 
гХПК/(м34добу) 

гБПК5/(м
34добу) 

 

1600-1800 

1200-1300 

Питома швидкість деструкції, 
мг ХПК/(г4год) 

26-28 

 

А саме, в першій анаеробній зоні, маючи на вході у стічній воді азот 
амонійний, нітрати та легкоокиснюванні органічні речовини, проходить 

амоніфікація білків кислото-утворюючими бактеріями із збільшенням 

NH4
+
. Гетеротрофами здійснюватиметься денітрифікація, з утворенням 

N2 з використанням нітрату (який в незначній кількості є у вхідній воді), 
а для ефективної конверсії нітрату в молекулярний азот або нітрит необ-

хідний донор електронів, в якості якого може виступати метанол. В то-

вщі носіїв з іммобілізованими мікроорганізмами протікатиме анамокс-
процес із виділенням N2 та збільшенням NO3

-
. Гетеротрофні кислото-

утворюючі бактерії здійснюватимуть гідроліз складних органічних ре-
човин до утворення мономерів і утилізують їх з утворенням кислот, СО2, 

NH4
+
 , Н2О. В результаті цих процесів підвищується концентрація біома-

си, що може доходити до 60-70 г/дм3
, (при наших вихідних параметрах 

досягала 40 г/дм3
) [3]. В другій зоні, де підтримується мала концентра-

ція кисню 0,2 мг/дм3
 створюються аноксидні умови для здійснення ніт-

ритації першого ступеня окиснення амонійного азоту (для підсилення 
анамокс-процесу в 3 зоні) бактеріями Nitrosomonas з утворенням NO2

- та 
збільшенням біомаси. Також може протікати анамокс-процес із виділен-

ням N2 та збільшенням NO3
-
, в товщі біомаси. Для здійснення процесу 
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видалення фосфору – дефосфотації необхідно забезпечити анаеробну 

зону з легкоокиснюючим субстратом у формі ЛЖК та розташованою по-

слідовно аеробною або аноксидною зоною, для чого були передбачені 3 

– анаеробна та 4 – аеробна зони. В третій зоні здійснюється активна де-
нітрифікація та дефосфорація з утворенням біомаси та активно протікає 
анамокс-процес із зменшенням NH4

+
, NO2

-
, зростання NO3

-
. В четвертій 

аеробній зоні проходить повна нітрифікація з першою та другою ступе-
нями та доокиснюються речовини, що недорозклалися в анаеробних 

умовах, також проходить активне поглинання фосфоракомулюючими 

бактеріями із стічної води фосфатів у вигляді полі фосфатів і ортофос-
фатів. 

Поєднання кисневих умов та вільноплаваючих мікроорганізмів з ім-

мобілізованими робить роботу біореактора ефективною та стабільною, 

що дозволяє використовувати такі конструкції для широких значень па-
раметрів міських стічних вод, а саме: температури 10-29 

0С, рН 7,2- 8,8, 

NH4
+
 – 20-50 мг/дм3

, PO4
-
 – 12-20 мг/дм3

, органічних забруднень за 
ХПК 250-900 мг/дм3

, за БПК5 150-300 мг/дм3
, завислими речовинами 

100-400 мг/дм3
. 

За результатами проведених досліджень запропоновано конструкції біо-

реактора (рис.1, 2, 3) за потоком рідини: горизонтально-проточними, висхід-

ними та при реконструкції аеротенку. 
 

Стічна
вода

Очищена
стічна вода

1

2 2 2 2

3 34 4

Анаеробна зона
(зона дефосфотації)

Аноксидна зона
(зона денітрифікації)

Анаеробна зона
(зона дефосфотації)

Аеробна зона
(зона нітрифікації)

  
Рис. 1. Горизонтально-проточна схема ААБР: 

1 – корпус, 2 – носії, 3 – мішалки, 4 – повітряно-розподільна система 
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Рис. 2. ААБР з висхідним потоком рідини: 

1 – вертикальний циліндричний корпус, 2 – трубопровід стічної води, 3 – анаеробна 
зона, 4 – носії, 5 – газгольдери, 6 – аеробна зона, 7 – трубопровід відведення газу,  

8 – повітряно-розподільна система, 9 – водо-газо-відокремлювач, 10 – трубопровід 

очищених стічних вод 

 

СХЕМА ААБР ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ АЕРОТЕНКУ 

Стічна
вода

Очищена
стічна вода

1 1

1 1

2

2

3

3

3

3

Анаеробна зона
(зона дефосфотації)

Анаеробна зона
(зона дефосфотації)

Аеробна зона
(зона нітрифікації)

Аноксидна зона
(зона денітрифікації)

 
Рис. 3. Схема ААБР при реконструкції існуючого аеротенка:  

1 – носії, 2 – повітряно-розподільна система, 3 – мішалки 
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Для ефективної роботи ААБР було визначено його основні конструк-

тивні елементи:  

1. За формою біореактор може бути як круглої, так і прямокутної фо-

рми. 2. Об’єм аеробної зони складає 25%, аноксидної – 25%, анаеробної 
– 50%. 3. Висота носія ВІЯ рівна робочій висоті зон. 4. Коефіцієнт щіль-

ність носія для аеробної зони повинна складати -0,0002, аноксидної – 

0,001, анаеробної – 0,005. 5. Площа носія на одиницю об’єму для анае-
робної зони – 0,043 м2

, аноксидної – 0, 04 м2
, аеробної 0,024 м2

. 6. Кон-

центрація біомаси, г/дм3для анаеробної зони – 4-18, аноксидної – 8-18, 

аеробної 3-10.  

Запропонована конструкція біореактора дозволяє: 
- застосовувати вільно-плаваючі та іммобілізовані мікроорганізми в 

одному просторі, що дозволяє підтримувати високі концентрації біомаси 

до 20 г/дм3
; 

- здійснювати процеси денітрифікації перед нітрифікацією, та розді-
лити процес окиснення амонійного азоту на дві стадії з нітритацією, що 

дозволяє скоротити витрати на аерацію та зменшити об’єм  надлишкової 
біомаси; 

- створити оптимальні умови для проходження анамокс-процесу як в 

товщі обростань носіїв, так і в стічній воді, який дозволяє окиснити 

NH4
+
 в анаеробних умовах, що значно зменшує витрати на аерацію в по-

рівнянні з аеробним окисненням; 

- провести процес дефосфорації з ефективним видаленням фосфору, 

не перешкоджаючи іншими процесам біологічного очищення органічних 

забруднень та сполук азоту, які в традиційних технологіях слід розділя-

ти;  

- досягнути високої ефективності очищення міських стічних вод без 
застосування витрат на реагенти, доочищення, електроенергію для пода-
чі повітря системою аерації, використовуючи лише потенціал мікроор-

ганізмів.  
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